
Warszawa, dnia 20 marca 2008 r.

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

we Wrocławiu

(druk nr 85)

I. Cel i przedmiot ustaw

Celem ustawy jest zmiana nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we

Wrocławiu. Na mocy ustawy uczelnia otrzyma nazwę Uniwersytet Ekonomiczny we

Wrocławiu.

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

stanowi, że  zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze ustawy.

Ponadto, ustawowym warunkiem zmiany nazwy uczelni publicznej jest zasięgnięcie w tej

sprawie opinii senatu uczelni, której taka zmiana dotyczy (art. 18 ust. 3).

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa powyżej, formułuje warunek, jaki musi

spełniać uczelnia, aby móc posługiwać się w swojej nazwie wyrazem "uniwersytet"

uzupełnionym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni. Zgodnie

z tym przepisem, warunkiem tym jest posiadanie przez jednostki organizacyjne uczelni co

najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej

czterech w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, Akademia, której nazwa będzie

zmieniona, spełnia wyżej wskazane wymaganie formalne (tj. posiadają dostateczną ilość

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym w zakresie nauk objętych

profilem uczelni) i w związku z tym, można ją nazwać uniwersytetem wraz z przymiotnikiem

określającym jej profil.
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Z uzasadnienia do projektu ustawy nie wynika, czy spełniony został wymóg

określony w art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. czy zasięgnięto opinii

senatu Akademii Ekonomicznej w sprawie zmiany nazwy tej uczelni.

W uzasadnieniu brak jest również informacji, czy na etapie opracowywania  projektu

ustawy zasięgnięto opinii partnerów społecznych, w szczególności Rady Głównej

Szkolnictwa Wyższego (obowiązek zasięgnięcia opinii tego organu wynika z art. 45 ust. 2

pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 10 posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. Projekt ustawy

został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów. W toku prac sejmowych w tytule ustawy oraz

w jej art. 1 dokonano zmiany uwzględniającej właściwe brzmienie dotychczasowej nazwy

uczelni.

III. Uwagi szczegółowe

Zakładając, że uchwalenie opiniowanej ustawy zostało poprzedzone spełnieniem

wszystkich wymagań formalnoprawnych związanych ze zmianą nazwy publicznej uczelni

akademickiej, które przewidziane zostały w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Biuro

Legislacyjne nie zgłasza uwag o charakterze legislacyjnym.
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Starszy legislator


